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 تذکر:
بعد از تجاوز امریکا، پیگیری و مرور خواهیم کرد، تا باشد که با این یادآوری ناچیز، پیوندی در ضمیر « هفتاد دو روز وحشت»نسخه های جدید مقاالت را؛ در 

 داشته باشیم. « تجاوز منحوس»خویش با قربانیان این 

سرزمین مظلوم می باشد، خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای بیایم تا با تکثیر این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این 

 از ثواب الهی را نصیب گردیم. ان شاء هللا

 

 :مشش مضمون

 !وحشت روز هفتاد و دو

 1002دیسامبر  27اکتوبر تا سقوط رژیم طالبان  7به مناسبت حوادث هولناک کشور پس از آغاز تجاوز امریکا 

 1022 دیسامبر 27تا  برامون 12تاریخ نشر نسخه اول: 

  



 

 

مجاز دانسته شده، و با دستهای باز در برابر چشمان جهانیان انجام « هفدهم دیسامبر»تا « هفتم اکتوبر»وحشتی که دوازده سال قبل از 

 می یافت.

 را از هم گسیخت. مجازیکه در آن هر نوع ظلم و وحشت شکل یافت و محدوده های بشری و حتی حیوانی

 گسیختن محدوده ها در پوشش غیر رسمی بودن آن، از برای توجیه اذهان عامه!

 اما بطور رسمی در قالب حامالن و حامیان دموکراسی تاکنون به نوع تروریزم دولتی ادامه دارد.

 ! 27بلی 

 باشد. «عاشورا روز 27»اما عاشورای طالبی را  ،باشد «شهید 27»عاشورای حسینی را 

 کشاندند. «دشت لیلی»و  «دشت کربال» های هر دو را با خدعه و نیرنگ به کشتارگاه

 به یقین که تاریخ کشور ما بخصوص درین چهار دهه ی اخیر، شاهد شهدای بی شماری بوده است اما نه چنین شهدا!

 ؛پانزده هزار مردان رشید و چیز فهم که اکثریت شان را جوانان تشکیل می داد

ا در پی ر شانبه تجارتی آغاز نمودند که رهنمایی، خالق  ،جوانانی که به آن بینش دینی رسیده بودند تا تمامی آسایش دنیوی را رها کرده

 داشتند.

ْن عَذَاٍب َأِليمٍ   ُكْم عََلٰى تَِجاَرةٍ تُنِجيُكم ِمِّ ِذيَن آَمُنوا هَْل َأدُلُّ  ﴾ الصف٠١﴿ يَا َأيُّهَا الَّ
 {ای اهل ایمان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک نجات می دهد؟}

آنها را عشق به معبود و فهم عمیق از وحی الهی به این تجارت کشانیده بود تا از دورترین جاها، خود را به این سرزمین برسانند و 

 در "منی" در انتظار قربانی بمانند."اسماعیل گونه" 

 جوانان پاک طینت و نازنین را از دست داده باشد. -کشور ما و "امت اسالمی" کمتر حوادثی را سراغ دارند که به این حجم

 چه بد حوادثی!

 یم؟از محاصره خونین قندز گویم، از قلعه زینی گویم، از دشت لیلی گویم، از قلعه جنگی گویم، از...، از چه گو

 مگر وجدان های خاموش را بعد ازین دوازده سال عیش و راحت طلبی چه شده است که بیدار نمی شوند؟

 که حتی یادی از آن نمی نمایم؟ -آیا ترس "دجال" در ما چنین ترس و زبونی ایجاد کرده و یا نُقل حرام خوری اش

 ان را چه شده است؟ُمهر سکوت بر دهان زده اند پس قلب های با ایم -اگر قلب های سیاه

 قرار گرفتن در صف ستمگران است؟ -آیا فراموش شده که خاموشی در برابر ظلم و بی عدالتی

http://tanzil.net/#61:10


 بر ما! حیف و صد حیف

 چه نازنین مردان با صفا و چه پاک طینت جوانانی را که در چهره های شان اثر سجود نمایان بود از دست دادیم!

  (92)الفتح:... ۚ   ِر السُُّجودِ َأثَ ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم ِمِّْن  
 ...{نمایان استسجود از اثر  هایشانچهرهشانه آنها در }ن

 کسانی نبودند که به این ساده گی به اسارت روند و به شهادت رسند!ا هآن

 از ایمان پاک و مردانگی شان سوء استفاده بردند!

 چه بد سوء استفاده ای!

 نامردی" آنها را به دام خویش کشانده و اسیر ساختند.و با بدترین "شکل  با خدعه و نیرنگ

 دیگر باید آسمان بر سر ما پاره پاره می شد و می ریخت! -با کشتار این جوانان نازنین و رشید

ْبنَا تََزيَُّلوا َلوْ  ... ِذينَ  َلعَذَّ   (92)الفتح:﴾ ٥٢﴿ َأِليًما عَذَابًا ِمْنُهمْ  َكفَُروا الَّ
 {داشتیممی معذب دردناکی عذاب به را کافران آنان میان از قطعا شدند،می متمایز هم از[ مؤمنان و کافران] اگر }

 آسمان برما نه ریخت اما رحمت الهی از آسمان ما رخت بست!

 رخت بست زیرا خود بر آن نعمت کفران کرده و نجات خویش را در گروی حضور بیگانگان دانسته و بر استقبال شان شتافتیم!

 بلی! رحمت الهی از آسمان ما رخت بست و این بار نیروهای شر و فساد با دست باز و از طریق حاکمیت نظام بر ما مسلط گشتند.

ر د بلی! این جاست که انسان در کوره های سخت الهی به آزمایش کشانیده  شده تا یکی را، رفعت در درجات تقوی نایل آید و آن دیگری را، رفعت

 ات. زیرا اولی را "نیت و عمل" یکسان بَُود  و دومی را تضاد در آن پنهان بَُود.ظاهر ساختن نی

 
 آزمایش الهی آغاز می یابد و اراده آزاد بشری در تجلی نیروی عقلی اش به تمثیل کشانیده می شود! این جاست که

 بلی! آزمایش الهی!

  (محمد)﴾ ١٠﴿ َأْخبَاَرُكمْ  َونَْبُلوَ  َوالصَّابِِرينَ  ِمنُكمْ  اْلُمَجاِهِدينَ  نَعَْلمَ  َحتَّىٰ  َوَلنَْبُلَونَُّكمْ 
 و نماها مجاهد و) ندا اه کی شما صابران و( واقعی) مجاهدان شود معلوم تا کنیم،می آزمایش قطعا  ( اعمالتان از آگاهی وجود با) را شما ی همه ما}

 معلوم امور همه در را شما ذبک و صدق تا)برمال كنیم  (شماست اسرار و اعمال که) نیز را شما اخبار و(. دنا اه کی عنصر سست ناشکیبایان

 (.{بداریم

 یکی در سوز عشق خالق خویش
 را یزدان رضای خواهد یکی

 یکی بر تن لباس تقوی را
 یکی راست خود باوری وطن
 یکی در پی ترک جاه و جالل
 یکی در پی امن و آرامش
 یکی در پی عفت و پاکی

 حالتی، فروتنییکی در 
 یکی در ترس از عذاب یزدان
 یکی گوید سخن به زیبایی
 یکی در عهد و پیمانش، راستین
 یکی مردانه جاودان بماند
 این یکی را شهادت عزت است
 این یکی نزد خالق اش زنده

 خویش مالک جنونی غرق   دیگری 
 دیگری زجر کشد، وجدان را

 را کار در ریا سخت، دیگری
 پروری دشمندیگری راست، 

 دیگری غصب کند، قصر و مقام
 آسایش -دیگری چور کند و

 دیگری رقص کنان، در شادی
 دیگری کبر کند، ز خود خواهی
 دیگری مست بر هوای شیطان
 دیگری باز کند ز دهن رسوایی
 دیگری راست، نیرنگ در آستین

 دیگری مکَرانه، خوار بماند
 وآن یکی را مقام ذلت است 

 اش خمیده وآن یکی نزد مالک

 



 

 تا کدام یکی را می پذیرد درین مسیر انسان مختار است که

ُِِّكم إَِلىٰ  ُثمَّ  ۚ   ُأْخَرىٰ  ِوْزرَ  َواِزَرة   تَِزرُ  َوَل ... ِِّئُُكم مَّْرِجعُُكمْ  َرب   (الزمر) ﴾٧﴿ الصُّدُورِ  بِذَاتِ  عَِليم   إِنَّهُ  ۚ   تَعَْمُلونَ  ُكنتُمْ  بَِما َفيُنَب
 او. كندمى آگاه ایدكردهمى كه كارهایى از را شما او. است پروردگارتان نزد شما همه بازگشت. كشدنمى دوش بر را دیگرى گناه بار كس هیچ و}...

 {.است آگاه گذردمى دلها در آنچه به

 سلب می نماید: افراد سست عنصر رابصیرت فکری  ،هوای نفس نبوده اما یکسان پاک و پلید که حالی در

يِِّبُ  اْلَخبِيثُ  يَْستَِوي لَّ  ُقل ـهَ  َفاتَُّقوا ۚ   اْلَخبِيثِ  َكْثَرةُ  َأْعَجبَكَ  َوَلوْ  َوالطَّ ُكمْ  اْْلَْلبَابِ  ُأوِلي يَا اللَّ   (المائده) ﴾٠١١﴿ تُْفِلُحونَ  َلعَلَّ
 {.ویدش رستگار كه باشد كنید، پروا هللا از خردمندان، اى پس. آورد شگفت به را تو (ها)پلید كثرت چند هر نیستند، یكسان پاك و پلید: بگو }

 و اگر بازهم تقوای الهی پیشه نگردد پس انتظار کشید هر آئینه ما نیز منتظریم!

 )هود( ﴾٠٥٥﴿ ُمنتَِظُرونَ  إِنَّا َوانتَِظُروا
 {.منتظریم (عذاب شما را)بمانید که ما هم  (عذاب)به انتظار  (به خاطر اعمال ناهنجارتان)و }

  



 تبصره ها:
 

 

 

  

-

!ای وجدان های خفته
ک بیاید تا دیر نشده، آنرا دوباره زنده ساخته تا آنچنان که پاک به دنیا آمدیم دوباره پا

!بسوی خالق حویش برگردیم
امیدوارم تا این صحنه های تکان دهنده که توسط خودی دشمنان تهیه یافته، ضمیر 

!های مرده ما به حرکت آید
:قسمت اول
*********

Afghan Massacre 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=grp-c3qQkU8

-

-

نوامبر تا اول دیسامبر 25از " قلعه جنگی"خونین ترین روزهای قیام اسیران 
!را فرموش کردن، در پهلوی ستمگران قرار گرفتن است2001

:قسمت دوم
*********

Afghan Massacre 2/4
http://www.youtube.com/watch?v=-YSnc-I1XIk

-

-
.امروز روز به آتش کشیدن مؤمنین در تهکویی های قلعه جنگی می باشد

!نظاره گر آن بودند" أخدود"که همچو اصحاب ( دوستم، محقق و عطا محمد)نفرین هللا برین سه حنرال 
!نفرین بر صاحبان گودال باد﴾٤قُت َل أَْصَحاُب اْْلُْخُدود  ﴿

.گودال پر از آتشى افروخته از هیزمها﴾٥النَّار  ذَات  اْلَوقُود  ﴿
﴾٦إ ْذ هُْم عَلَْیَها قُعُوٌد ﴿

.نشسته بودند( به نظاره  گری سوختن و ذغال شدن مؤمنان)وقتی آنان بر کناره ی گودال آتش 
ن یَن شُُهوٌد ﴿ ﴾٧َوهُْم عَلَٰى َما یَْفعَلُوَن ب اْلُمْؤم 

.و ایشان چیزی را تماشا می کردند که بر سر مؤمنان می آوردند
ید  ﴿ یز  اْلَحم  ه  اْلعَز  نُوا ب اللَـّ ْنُهْم إ الَّ أَن یُْؤم  ﴾٨َوَما نَقَُموا م 

شکنجه گران هیچ ایرادی و عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی دیدند جز این که ایشان به خداوند قادر و چیره، و 
سوره البروج... !!شایسته ی هرگونه ستایشی، ایمان داشتند

:قسمت سوم
*********

Afghan Massacre 3/4
http://www.youtube.com/watch?v=0aRdfNJar7s

-

-

.هرچند امروز آخرین روز سرکوب قیام اسیران قلعه جنگی است
بطور غیر رسمی ( 2001دیسامبر 17)اما جنایات تا آخرین روز رژیم طالبان 

.ادامه داشت و تاکنون به نوع تروریزم دولتی ادامه دارد
:قسمت چهارم
*********

Afghan Massacre 4/4
http://www.youtube.com/watch?v=REi9UW1ES1U

-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ازین ذلت بزرگتر چه بوده می تواند؟

س ارج گذاشتن و ساختن بنای آرامگاه از برای جاسو
"قلعه جنگی"در ( Gohnny Micheal)ای .آی.سی

ر همان جا و بی حرمتی در برابر اجساد جوانان رشید اسالم د
( !قلعه جنگی)

میر خویش چه فکر می کنید اگر واقعاً ذره ی از نور ایمان در ض
دارید؟

بیاید تا بنگرم که جمهوری اسالمی افغانستان بر سنگ قبر

یک یاد می چه نوشته است و شهدای راستین را با چه حرف های رکاین جاسوس
هدای رحمت و بخشایش ایزد را طلب می نمایند و ش CIAبرای جاسوس. نمایند

:چنین است اسالم امریکایی. القاعده و مقاومت را جهنمی می نماند
(1380-1348)مایک سپنبه یادبود

قهرمانی که زندگی خود را
.ایثار کردو در راه ایاالت متحده امریکادر راه افغانستاندر راه آزادی،

.جرئت و فداکاری او هرگز فراموش نخواهد شد
.رحمت و بخشایش ایزدی بر او باد
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